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ติดต่อชมรมผู้สูงอายุ มศว
ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. นงนารถ  ชัยรัตน์  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
โทร. 081-300-2558
รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ ผศ. สุพิน ทองธานี
โทร. 02-564-0776 หรือ 081-625-9313
เลขานุการชมรมฯ คุณนงลักษณ์  พจนากรรักษ์ โทร. 081-489-5501
และ นางสาวอุมาพร  นาคะวัจนะ  ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว
โทร. 02-258-4002-3 โทร. 090-917-3993
สมัครและช�ำระเงินค่าสมาชิกชมรมฯ  ผศ. เลิศ  ชูนาค  33/12
ซอยสังขะวัฒนะ 2 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 02-259-1474, 081-420-6737  คุณกฤษณา สุนันทเกษม  
โทร. 081-755-9823
ส่งเรื่องลงพิมพ์ในจดหมายข่าว  รศ. เฉลียว  พันธุ์สีดา  
ส�ำนักหอสมุดกลาง มศว โทร. 02-258-4002-3 โทรสาร 02-260-4514 หรือที่
982 บ้านภัทรพันธุ์ ซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310 โทร. 02-277-8542 หรือ 089-445-3691 และ อ. สุจิตต์  รักษ์เผ่า
94 หมู่ 14 รามอินทรา 44 เขตคันนายาว กทม 10230 โทร. 02-510-9692
เรื่องทั่วไป คุณกานดา  ไทรฟัก และคุณอรุณี  สินสันธิเทศ งาน
สารบรรณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี โทร. 02-649-5000 ต่อ 5610, 5659
โทรสาร 02-258-4007
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สังคมในแวดวง มศว

วันที่ 2 เมษายน 2558 ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อธิการบดี มศว คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต จ�ำนวน
2,088 คน ใส่เสื้อสีม่วงปักตราสัญลักษณ์ 60 พรรษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
มอบให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษนีแ้ ก่บคุ ลากรทุกคนเพือ่ เทิดพระเกียรติ
โดยพร้อมใจรวมพลังกันแปรอักษรแสดงความจงรักภักดี แด่องค์ “พระ
มิ่งขวัญศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าฟ้าแห่งการศึกษา และเจ้าฟ้าแห่ง
ศาสตร์และศิลป์” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพรชมมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ณ สนามฟุตบอล เป็นรูปตรากราฟ
ล้อมด้วยพระนามาภิไธยย่อ สธ. และ มศว กิจกรรมการแปรอักษรเทิด
พระเกียรติ ครั้งนี้นับเป็นรูปแบบความสวยงามทางประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ
ยิ่งของมหาวิทยาลัย จนได้รับการกล่าวขานชื่นชมและเผยแพร่ภาพข่าวใน
สื่อทุกแขนงได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง
http://seniorclub.swu.ac.th
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		 ถ้าถามใจไทยทุกดวงคงล่วงรู้
เพราะหัวใจทุกอณูนั้นยิ่งใหญ่
ต่างเทิดทูนพระเทพรัตน์เหนือสิ่งใด
เสด็จไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขพลัน
		 วโรกาสพระชนมายุ 60 พรรษา
ชาวประชาปรีเปรมเกษมสันต์
ขอถวายพระพรสุนทรอนันต์
ตราบนิรันดร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
								 ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อม
				 ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
					 นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.บรรพต ศิริชัย ประพันธ์

มศว จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และ
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก มศว ประจ�ำปี 2556 ณ มศว
องครักษ์ ดังก�ำหนดการ
- วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เริ่มการรายงานตัวและฝึกซ้อม
- วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ มศว
องครักษ์
- วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่
ณ มศว องครักษ์
- วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
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ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ได้
รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจ�ำปี
2557” ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลเฉพาะทางสังกัดมหาวิทยาลัย ใน
ฐานะผู้น�ำมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยบริหารจัดการโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อ. องครักษ์ จ. นครนายก และศูนย์การแพทย์ปญ
ั ญา
นันทภิกขุ ชลประทาน อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี นอกจากโรงพยาบาล
ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ
แก่ชาว มศว และบุคคลทั่วไปอีก อาทิ มศว คลินิก คลินิกทันตกรรม และ
มศว ผิวหนัง รวมถึงการบูรณาการศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อ
ให้บริการแก่ชุมชนทางด้านสาธารณสุขในโอกาสต่างๆ กิจกรรมหลักต่างๆ
นานาทีไ่ ด้กล่าวมานีแ้ สดงถึงศักยภาพและความเป็นพหุศาสตร์ทไี่ ด้คำ� นึงถึง
ประโยชน์ของคนในสังคมส่วนรวมเป็นส�ำคัญ
http://seniorclub.swu.ac.th
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ข่าวชมรมฯ
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ก�ำหนดการประชุมประจ�ำเดือน
พฤษภาคม วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งทีค่ ณ
ุ นงลักษณ์ พจนากรรักษ์
081-489-5501
ตามที่ชมรมฯ ได้ท�ำหนังสือตอบขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินให้ชมรมฯ
เป็นการแจ้งให้ทราบว่าชมรมฯ ได้รับเงินแล้วนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลาและวัสดุในการจัดท�ำหนังสือขอบคุณ ดังนัน้ ต่อไปนี้ ชมรมฯ
ใคร่ขอให้ผู้บริจาคเงินตรวจสอบรายชื่อจากจดหมายข่าวของ
ชมรมในแต่ละเดือน หากไม่ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคภายใน
1-2 เดือน โปรดติดต่อกับคุณกฤษณา สุนันทเกษม 081-755-9823
หรือคุณพิศมัย พนาเวศร์ 081-412-1310 สมาชิกผู้ที่ต้องการบริจาคเงิน
เข้าชมรมฯ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ชื่อ ชมรมผู้สูงอายุ
มศว หมายเลขบัญชี 2686-3 ชมรมฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 อธิการบดี ผศ. นพ.
เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะ
กรรมการบริหารฯ และสมาชิก เล่าถึงภารกิจที่ได้ด�ำเนินงานระหว่างการ
เป็นอธิการบดี และเหตุผลที่ไม่รับเป็นอธิการบดีอีกวาระหนึ่งในที่ประชุม
ของชมรมฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ชมรมฯ ได้น�ำกระเช้าผลไม้มอบ
ให้ท่านอธิการบดี เนื่องใน เดือนสงกรานต์ ปีใหม่ไทย และชมรมผู้สูงอายุ
มศว ใคร่ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ผศ. นพ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ที่
ได้มอบเสื้อสีม่วงปักตราสัญลักษณ์ 60 พรรษา จ�ำนวน 67 ตัว ให้แก่
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คณะกรรมการบริหารชมรม และได้ให้ความสนใจสนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรมฯ เป็นอย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 มศว จัดโครงการเทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มศว องครักษ์ ชมรมฯ จองเทศน์กัณฑ์มัทรี มีผู้ร่วมบริจาค ดังนี้
- ชมรมฯ 2,000 บาท - คณะกรรมการฯ และสมาชิก 6,210 บาท
- ผศ. พนอ อัศวรุจานนท์รวบรวมจากเพื่อน 3,000 บาท - ผู้มีจิตศรัทธา
2,170 บาท - เงินเหลือจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 6,000 บาท รวม
เงินถวายกัณฑ์มัทรี 20,460 บาท ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน สาธุ
ชมรมฯ ขอขอบคุณ คุณคัชนีย์ โพคาวัฒนะ และทีมงานที่ช่วยดูแล
อาหารว่างและอาหารกลางวัน ท�ำให้ได้รับความสะดวกเป็นอันมาก
ชมรมฯ จัดทัศนศึกษา อินเดีย-แคชเมียร์ ระหว่างวันที่ 5-11
เมษายน 2558 มีสมาชิกร่วมเดินทาง 28 คน ได้รับความสนุกสนาน
ประทับใจร่วมกันในทุกกิจกรรม ทัชมาฮาลทีแ่ สนประทับใจ อักราฟอร์ด
ที่มองเห็นทัชมาฮาลเหมือนภาพวาด ศรีนาการ์ที่สับสนวุ่นวายกับการ
จราจรทีต่ อ้ งลุน้ boat house กลางทะเลสาบทีส่ งบนิง่ สวนทิวลิปทีก่ ำ� ลัง
ทยอยบานหลากสี กุลมาร์คนัง่ ลากเลือ่ นทีต่ อ้ งผจญกับ helper ทีม่ ารุมล้อม
แต่หรรษากันมากกับหิมะขาวโพลนหนา 7 ฟุต ในฤดูร้อนจะกลายเป็น
สนามกอลฟ์ที่อยู่สูงที่สุดในโลก (ผู้ลากเลื่อนเล่าให้ฟัง) นั่งกอนโดล่าขึ้น
ยอดเขาชมทิวทัศน์เทือกเขาหิมาลัยยาวล้อมรอบ สวยงามในทุกทิศทาง
ถ่ายรูปกันอย่างไม่รู้เบื่อ ระหว่างทางที่เดินทางไปโซนามาร์ค ประทับใจ
ทุ่งสีเหลืองทอง ดอกมัสตาร์ด ขี่ม้าชมกลาเซียร์น�้ำแข็งที่ก�ำลังละลาย
กลายเป็นสายน�้ำใสเย็นสีเขียวอ่อน จามามัสยิดที่มีปูพรมสวยงาม บรรจุ
http://seniorclub.swu.ac.th
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คนได้มากกว่าสามหมื่นคน ประทับใจกับโชว์ Kingdom of Dreams
และ dinner ที่ทุกคนพอใจมาก แสนเสียดายที่ไม่ได้ไปจับจ่ายใช้เงินรูปีที่
ตลาดจันปาท ขอบคุณ บริษัท รุ้งทองทัวร์แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
ที่จัดอาหารเช้าขนมจีบ ซาลาเปา และเตรียมอาหารเสริมทุกมื้อไปให้ด้วย
ความตั้งใจ คุณมนตรี จ้อยสุดใจ (ใหม่) ที่ประสานงานให้อย่างราบรื่น
คุณณพศร คงเสมา (โจ้) ที่ดูแลทุกคนอย่างเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง
วันที่ 11-19 เมษายน 2558 ชมรมผู้สูงอายุ มศว ได้พาสมาชิก
จ�ำนวน 10 คน โดยการน�ำของ รศ. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ไป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมัน เช็ค สโลวาเนียและฮังการี ทริป
นี้แฮปปี้มาก เส้นทางเวียนนา-มิวนิค-เช็ค ผ่านเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาป
สุดยอดสวยงามมาก มีทั้งน�้ำ ภูเขา หิมะ ได้ล่องแม่น�ำ้ดานูบ ชมรัฐสภาที่
สวยที่สุดอีกด้วย น่าสนใจมากส�ำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมาเยือน
คณะกรรมการบริหารชมรม ร่วมท�ำบุญบวชเณร วัดมงคลสามัคคี
ธัมโมทัย (วัดเขาสาป) เป็นเงิน 11,000 บาท และชมรมฯ เป็นเงิน 1,000
บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 12,000 บาท เมือ่ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558
ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม เรื่อง LINE ที่ควรรู้ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้อง 8105 ส�ำนักหอสมุดกลาง ค่าลงทะเบียน 300 บาท ผู้เข้ารับการ
อบรมจะต้องมีสมารท์โฟน และเคยใช้ LINE มาก่อน ผู้สนใจกรุณาติดต่อ
คุณบุญสม เล้าพูนพิทยะ โทร 086-983-3973 หรือ คุณอุมาพร นาคะ
วัจนะ 090-917-3993
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ชมรมฯ ก�ำหนดจัดทัศนศึกษา เส้นทางรัก(ษ์) อุตรดิตถ์ แพร่
น่าน ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 โดยการสนับสนุนจาก
นักวิจัย สกว ททท อุตรดิถต์ แพร่ น่าน ราคา 6,500 บาท ก�ำหนดการ
หน้า 23
ในงานสวดพระอภิธรรมและบ�ำเพ็ญกุศล ให้ ศ.เกียรติคณ
ุ สุไร
พงษ์ทองเจริญ ระหว่าง วันที่ 28-31 มีนาคม- 1 เมษายน 2558
ลูกศิษย์ เพื่อน ๆ ได้น�ำซองช่วยท�ำบุญมามอบให้ชมรมฯ เป็นผู้ดูแลเงิน
เพื่อท�ำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ ศ.เกียรติคุณสุไร พงษ์ทองเจริญ ซึ่งได้
รับความกรุณาจาก อาจารย์นงนวล พงษ์ไพบูลย์ ดูแลบัญชีรายรับ ราย
จ่าย ดังนี้ รายรับ ชมรมฯและสมาชิกชมรมฯ ร่วมท�ำบุญ 21,400 บาท
คณะวิทยาศาสตร์ 3,400 บาท ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 4,200 บาท ลูก
ศิษย์และเพื่อนๆ ที่รวบรวมเงินบริจาคมาให้จ�ำนวน 26,300 บาท และ
ในวันฌาปนกิจศพ ได้รับอีก 9,500 บาท รวมเงินที่รับจากการร่วม
ท�ำบุญ 64,800 บาท รายจ่าย เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คืนวันที่
30 มีนาคม 2558 อาหาร-น�้ำดื่ม 5,350 บาท วันที่ 1 เมษายน 25587
ร่วมเลี้ยงอาหารเพล 5,000 บาท รวมรายจ่าย 10,350 บาท มียอดเงิน
คงเหลืออีก 54,450 บาท ทีป่ ระชุมมีมติ ให้นำ� เงินทีเ่ หลือบริจาคในนาม
ศ.เกียรติคณ
ุ สุไร พงษ์ทองเจริญ ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 10,000 บาท
(อนุโมทนาบัตร หน้า 31) โรงพยาบาลรามาธิบดี 30,000 บาท (เกียรติบตั ร
หน้า 32) ส่วนที่เหลืออีก 14,450 บาท เก็บไว้ท�ำบุญครบ 100 วัน
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โดยจัดถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญลูกศิษย์
ญาติ เพื่อน ๆ มาร่วมท�ำบุญในวันเวลาดังกล่าว
http://seniorclub.swu.ac.th
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ผู้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ มศว
1. อ. อุไร สังขนันท์		 						
2. ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์						
3. ผศ. ถวิลวงศ์ บุญหงษ์						
4. รศ. ดร. วิจิตร วรุตบางกูร						
5. อ. สุจิตต์ รักษ์เผ่า							
6. ผศ. เนื้อทิพย์ ลืออ�ำรุง						
7. อ. ดร. สมสุข ธีระพิจิตร						
8. คุณนงลักษณ์ พจนากรรักษ์					
9. คุณสมศรี ส่งวัฒนา							
10. รศ. สมจิต สมัตถพันธุ์						
11. ผศ. จารุวัฒน์ วิศาลเวชกิจ					

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายชื่อสมาชิกใหม่
อ. สุทัสสี สมุทรโคจร
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รายชื่อสมาชิกชมรมฯ
ที่เกิด เดือนพฤษภาคม

อัญเชิญเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศา
ประสาทพรแสนล�้ำเลิศวันเกิดพลัน
เพิ่มพลังก�ำลังกายให้แข็งแกร่ง
ปกป้องปัดอุบัติเหตุปลอดเภทภัย

เบิกม่านฟ้ามานิมิตพิสิฐสรรค์
เติมชีวันท่านแช่มชื่นรื่นรมย์ใจ
มากเรี่ยวแรงไร้โรคาพาสดใส
คล้องสายใจในครอบครัวรั้วรักเอย

1. อ. ดวงกมล ขาวละเอียด		
3. รศ. ดร.เสนาะ บุญมี		
5. คุณประยงค์ วินิจวงษ์		
7. รศ. วลัย อินทรัมพรรย์		
9. ผศ. ผุสดี ธรรมรักษ์			
11. ผศ. วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ
13. ม.ล. อธิบุญ กฤดากร		
15. รศ. สมจิต สวธนไพบูลย์		
17. รศ. ฆรณี รัตนสุวรรณ		
19. คุณทัศนา ทองภักดี		
21. ผศ. สุขวสา ยอดกมล		
23. รศ. ดร. สวนา พรพัฒน์กุล
25. อ. วารี ด�ำไชโย				
27. อ. ศักดา ลีแสวงสุข		

2. ผศ. ทวี มุขธระโกษา
4. คุณสายทอง ทับทิมเล็ก
6. อ. ละเอียด ปรารถนาดี
8. ผศ. ไพศาล อั๋นประเสริฐ
10. ผศ. โสภัณ วีรชัย
12. รศ. กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์
14. ผศ. จันทร์เพ็ญ เนียมอินทร์
16. ศ. ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
18. รศ. ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์
20. ผศ. นิตยา สุขเสรีทรัพย์
22. อ. จ�ำรัส เสรีพันธุ์
24. รศ. ดร. ปฐม นิคมานนท์
26. รศ. ดร.ทิพา เทพอัครพงศ์
28. คุณนิตยา สีทอง

http://seniorclub.swu.ac.th
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ประพันธ์
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29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
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คุณลักขณา กล่อมเกตุ		
อ. ปรีดา รอดโพธิ์ทอง		
รศ. วารุณี วงษา			
อ. ดวงดาว แสงระวี		
อ. สุทัศน์ ชูใหม่			
คุณนวลปรางค์ คุมภกันต์		
อ. สุวดี จ�ำเริญพันธ์		
รศ. นิยม บุญมี				
คุณวราภรณ์ เตชะวัฒนเศรษฐ์
รศ. ธวัช วงษ์สุวรรณ์		
ผศ. ดาภรณ์ วีรสาร		
คุณยิ่งลักษณ์ บุญวัฒน์วิชัย
รศ. ตรูเนตร อัชชสวัสดิ์		
อ. สมชาย แสงจิตต์พันธุ์		
อ. นบน้อม อ่าวสุคนธ์		
อ. ธนวดี ธีรภัทรสกุล		
รศ. ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ
คุณเติมสุข พงษ์ตน			

30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.

คุณอัครเดช อุดมชัชวาล
คุณน้อม แก้วเกิด
ผศ. จารุวัฒน์ วิศาลเวชกิจ
คุณทิพยวรรณ ณ นคร
อ. เทอด แก้วคีรี
รศ. นันทา โชติกพุกกณะ
อ. ยุพา มานะจิตต์
รศ. วรรณา วงษ์วานิช
รศ. วัฒนา สุทธิพันธุ์
รศ. ดร. อัมพร สุขเกษม
อ. สมหมาย ขจรทรัพย์
คุณลักขณา แซ่ลู้
รศ. สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
รศ. ดร. ธาดา วิมลวัตรเวที
ผศ. นงนารถ ชัยรัตน์
ผศ. ดร. นันทนา วงษ์อินทร์
อ. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
คุณเสานีย์ หนูฤกษ์
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พระนิพนธ์ที่ 5
1
สมเด็จพระญาณสังวร

ผู้ที่เป็นคนดี...ย่อมปรารถนาน�ำตนไปสู่ความดีความงามต่างๆ ได้น�ำ
ตนไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรืองได้ และสามารถน�ำผูอ้ นื่ ไปสูค่ วามดีงามต่างๆ ได้
น�ำผู้อื่นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ด้วย
ท่านจึงกล่าวว่า... “ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่าง เป็นเครื่องส่องทาง
เป็นเครื่องน�ำชีวิต เป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง”
ถ้าต้องการเป็นแสงสว่างทั้งของตนและของผู้อื่น ก็ต้องฝึกตนให้เป็น
คนดี หนีให้ไกลจากความโลภ โกรธ หลง ให้มากที่สุด

1 “พระโอวาท ภาค ๑๐๐ บทพระนิพนธ์” สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
http://seniorclub.swu.ac.th
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บอกเล่าเก้าสิบ : การดูแลเส้นเลือดแดงหัวใจแบบ TLC
นพ. นิธิ มหานนท์

2

โรคหัวใจมีหลายชนิด ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงเส้นเลือดทีส่ ง่ เลือดไปหล่อเลีย้ ง
ให้หวั ใจท�ำงานเป็นปกติ โรคหัวใจทีเ่ กีย่ วกับเส้นเลือดนีจ้ ะแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทแรกเกิดจากเส้นเลือดแดง (arteries) มีอาการอุดตันจากไขมัน
สะสม (plaque) ท�ำให้เส้นเลือดแคบลง เลือดเดินทางไม่สะดวก โรคหัวใจ
แบบนี้มีชื่อว่า Coronary Heart Disease ประเภทที่สองคือการที่สภาพ
ที่เลือดไหลมาหล่อเลี้ยงไม่พอในบางส่วนของหัวใจ ในกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับ
เส้นเลือด ประเภทหลังนี้เรียกว่า Ischemic Heart Disease โรคหัวใจทั้ง
สองประเภทนี้อาจสร้างความสับสนในการตรวจรักษา และอาการของโรค
จะคล้ายคลึงกันมาก และในบางกรณีผู้ป่วยอาจเป็นทั้งสองโรคพร้อมกัน
ลองนึกว่าหัวใจของคุณเหมือนปั๊มส่งน�้ำที่ส่งเลือดไปทุกแห่งทั่วตัว
ความต้องการเลือดของแต่ละส่วนของร่างกายต่างกันไปตามสิ่งที่คุณท�ำใน
ตอนนั้นๆ ถ้าคุณเพิ่งกินอิ่มเลือดปริมาณมากก็จะไปที่ระบบย่อยของคุณ
เมื่อคุณเครียด สมองคุณก็ต้องการเลือดมากขึ้น เมื่อคุณออกก�ำลังก็จะมี
เลือดเพิ่มขึ้นไปที่กล้ามเนื้อที่คุณใช้มากที่สุด
เมื่อคุณนอน หัวใจพักนิดหน่อย (ไม่ทั้งหมดเพราะหัวใจยังต้องเต้น)
ประมาณได้ว่าในวันหนึ่ง หัวใจเต้น 100,000 ครั้ง ลองคิดดูซิ หัวใจเป็น
อวัยวะที่ใจกว้างมาก มันท�ำงานเพื่อผู้อื่นเสมอ ส่งเลือดไปยังอวัยวะที่
จ�ำเป็นต้องใช้เลือดนัน้ ๆ ถ้าความต้องการเลือดเพิม่ หัวใจก็ตอ้ งท�ำงานเพิม่
2
ประธานกรรมการ และ อายุรแพทย์หัวใจ :
ฮาร์ท โรงพยาบาลปิยะเวท กรุงเทพฯ
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ขึ้น เอาละตอนนี้คุณรู้สึกเห็นใจหัวใจขึ้นมานิดหน่อยหรือยัง? มันไม่ใช่ของ
ง่ายเลยที่ต้องท�ำงาน 24 ชั่วโมง เพื่อรับใช้เจ้านาย
เส้นเลือดแดงของหัวใจ (coronary arteries) แบ่งเป็น 3 ส่วน ทุก
เส้นเลือดมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร ที่จะต้องส่งเลือดไปยัง
กล้ามเนือ้ หัวใจ ทัง้ ๆทีม่ ขี นาดเล็กอย่างนี้ ปริมาณเลือดทีต่ อ้ งส่งไปยังอวัยวะ
ทีจ่ ะใช้ตอ่ นาทีมมี ากกว่าทีส่ ง่ ไปอวัยวะอืน่ ทัง้ ๆ ทีม่ ขี นาดเล็ก ปริมาณเลือด
ที่จะน�ำไปส่ง จะมากกว่าส่วนที่ส่งไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย เลือด
ปริมาณมากๆ เช่นนี้ เมื่อผ่านท่อเล็กๆ ก็จะมีผลท�ำให้ผนังเส้นเลือดช�ำรุด
และฉีกขาดได้ คนไข้หลายคนของผม เมื่อได้ยินเรื่องเศร้าที่ผนังเส้นเลือด
ต้องเจอเรื่องโหดขนาดนี้ทุกๆ วัน เสนอว่าเขาอาจจะต้องหยุดออกก�ำลัง
เพือ่ จะได้ไม่เพิม่ ภาระให้หัวใจที่ท�ำงานหนักอยูแ่ ล้ว แต่ผมกลับมองเห็นว่า
เขาก�ำลังหาเรื่องที่จะต้องไม่ออกก�ำลังกายมากกว่า
การออกก�ำลังกายท�ำให้หัวใจท�ำงานหนักขึ้น นั่นเป็นความจริง แต่
การออกก�ำลังก็ยงั ท�ำให้หวั ใจแข็งแรงขึน้ ทุกขณะทีค่ ณ
ุ วิง่ หรือว่ายน�ำ้ การ
เคลือ่ นไหวเป็นจังหวะของกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ๆ ท�ำให้หวั ใจท�ำงานดีขนึ้ (มาก
โดยวิธีที่ง่ายกว่า) เช่นกัน
การออกก� ำ ลั ง กายเป็ น ประจ� ำ ยั ง ฝึ ก หั ว ใจให้ ใ ช้ เ ลื อ ดอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น คล้ายๆ รถที่ใช้น�้ำมันน้อย
เรื่องขี้เกียจออกก�ำลังกายเพื่อดูแลหัวใจ เป็นเรี่องที่ผมต้องรบกับ
คนไข้เป็นประจ�ำ ข้ออ้างว่าออกก�ำลังกายไม่ได้ทพี่ บบ่อยคือ มันเหนือ่ ย ผม
ไม่มีเวลา ฝนตก จราจรแย่มาก มันร้อนน่ะ!
ข้ออ้างที่ยากที่สุดคือ “ผมขี้เกียจ” อ่านต่อไปบางทีอาจจะท�ำให้คุณ
ต้องเปลี่ยนใจ
http://seniorclub.swu.ac.th
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เรามารู้จักเส้นเลือดแดงทั้ง 3 เส้นของหัวใจให้มากขึ้น เส้นที่ 1 ยาว
ที่สุด อยู่ข้างหน้าหัวใจ ต่อจากอีกเส้นซึ่งอยู่ทางซ้ายมาทางข้างหลัง ทั้ง 2
เส้นมาจากที่เดียวกัน ในขณะที่เส้นที่ 3 อยู่ทางขวา ห่อหุ้มหัวใจด้านขวา
และหล่อเลี้ยงหัวใจด้านล่าง
พวกเราส่วนใหญ่เกิดมามีเส้นเลือดแดงปกติ แต่พอเราอายุมากขึน้ ใน
ช่วงประมาณ เราอายุช่วงประ 20 ปี ไขมันจะเริ่มเกาะตัวด้านในของผนัง
เมื่อรวมตัวกับเซลล์ที่ตายแล้ว ก็จะเป็น plaque ที่มีแคลเซี่ยมผสมอยู่
การเกาะกันนีก้ เ็ พิม่ เรือ่ ยๆ มันอยูอ่ ย่างนัน้ โดยไม่มใี ครดูแลก็จะแย่ลง
เรื่อยๆ เหมือนสนิมเกาะท่อน�้ำ โดยปกติหัวใจเราจะทนความแคบลงนิด
หน่อยได้ แต่ถ้าเส้นเลือแดง แคบเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ หัวใจก็เริ่มอุทธรณ์
แล้ว เมื่อต้องท�ำงานหนัก (แต่ไม่อุทธรณ์เมื่องานเป็นธรรมดาๆ หรือคุณ
พักอยู่) จะเริ่มปรากฏอาการ ก็มี เหนื่อย หายใจล�ำบาก แน่นน่าอก และ
เจ็บ อาการทัง้ หมดนีเ้ กิดขึน้ เมือ่ เราต้องท�ำกิจกรรมหนักๆ ปัญหาเหล่านีจ้ ะ
หมดไปเมื่อเราพักบ้าง
บางที สิ่งที่มาเกาะผนังเส้นเลือดก็เริ่มแตก เลือดก็ไหลไป ก็อาจไป
เจอส่วนอื่นๆท�ำให้เกิดภาวะเลือดเป็นลิ่มหรือก้อน (blood clot) ร่างกาย
ของเรามักจะจัดการลิม่ เลือดได้เอง แต่ไม่เสมอไป เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ก้อนที่
ลิม่ เลือดใหญ่และก�ำจัดไม่ได้ มันอาจไปอุดกัน้ เส้นเลือดทีจ่ ะไปหัวใจทัง้ หมด
อันนี้คือสิ่งที่เราเรียก โรคหัวใจล้มเหลว (Heart Attack )
โรคหัวใจล้มเหลว อาจป้องกันได้โดยรักษาระดับไขมันโคลเรสทอรอล
เพื่อไม่ให้ไขมันมาเกาะกัน เราอาจลดอาการนี้ได้โดยออกก�ำลัง คุมอาหาร
จ�ำกัดปริมาณน�้ำตาล เลิกบุหรี่ พบหมอและขอยา ถ้าต้องการไม่ให้มีลิ่ม
เลือด เช่น แอสไพริน และ Clopidogrel
14
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พูดถึงแอสไพริน เพื่อป้องกันโรคหัวใจล้มเหลว คนไข้ของผมคนหนึ่ง
อายุอยู่ในเกณฑ์ 60 ปี บอกหมอว่าเขารู้สึกเจ็บกราม (jaws) หลังกิน
อาหาร เฉพาะอย่างยิ่งตอนไปเดินออกก�ำลังหลังอาหาร (ข้อนี้หมอไม่ได้
บอกให้ท�ำ)
หลังจากตรวจคนไข้ พบว่า เส้นเลือดแดงของคนไข้แคบมาก และได้
รับการรักษาโดย balloon angioplasty และ stent placement (2 วิธีนี้
ถ้าอยากรู้ต้องถามหมอ - ผู้แปล) อย่างไรก็ตาม ผมบอกเขาว่า เขาต้อง
กินแอสไพริน (aspirin) เพื่อไม่ให้เลือดเป็นลิ่ม และท�ำให้เลือดไหลผ่านไม่
ได้
เขากลับมาหาผมอีก 6 เดือนหลังจากนั้น ผมถามเขาว่าใช้ยาอะไร
แปลกมาก ไม่มีแอสไพริน เขาสารภาพว่าเดือนแรกๆ เขาใช้แอสไพริน
แต่ เ ขาปวดท้ อ ง (แอสไพริ น กั ด กระเพาะ) เลยใช้ พ าราเซตตามอล
(paracetamol) แทน เพื่อไม่ให้เจ็บกราม
ฟังค�ำอธิบายของเขาแล้ว ผมแทบเป็นลม
หมายเหตุ: ต้นฉบับบทความนีเ้ ป็นภาษาอังกฤษชือ่ The arteries of
your heart need TLC ในทีน่ ี้ TLC คือ Therapeutic Lifestyle Changes
diet หรือการปรับพฤติกรรมทางอาหารเพื่อช่วยลดคอเลสเตอรอล ดู
ต้นฉบับได้จาก http://drnithi.com/2013/10/09/tlc-arteries/

http://seniorclub.swu.ac.th
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หนังสือได้รับรางวัล ประจ�ำปี 2558
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) แถลงข่าวผลการประกวด
หนังสือดีเด่น ประจ�ำปี 2558 โดย ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะ
กรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น กล่าวว่า การประกวด
หนังสือดีเด่นปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 43 เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้อ่าน
หนังสือทีเ่ ป็นประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ คณะกรรมการฯ ผูพ้ จิ ารณาตัดสิน
ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชน จ�ำนวน
85 คน โดยผลการพิจารณาตัดสินหนังสือดีเด่น ประจ�ำปี 2558 ที่ได้รับ
รางวัลทั้งหมด 46 เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 8 เรื่อง รางวัลชมเชย 38
เรื่อง ดังนี้
หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น “แผน” เพื่อแผ่นดิน ผู้ประพันธ์ : วิทยา เวชชาชีวะ
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.ข้างส�ำรับมอญ ผู้ประพันธ์ :
องค์ บรรจุน 2.เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน�้ำแข็ง ผู้ประพันธ์ : ดาวเดียวดาย
3.เวียดนาม แผ่นดินหลังสงคราม ในความงามและความหมาย ผูป้ ระพันธ์
: ประชาคม ลุนาชัย
หนังสือนวนิยาย
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.กาหลมหรทึก ผู้ประพันธ์ :
ปราปต์ 2.คง/กระ/พัน/ชาตรี ผู้ประพันธ์ : ประชาคม ลุนาชัย 3.หยาด
น�้ำค้างพันปี ผู้ประพันธ์ : ชมัยภร แสงกระจ่าง
16
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หนังสือกวีนิพนธ์
รางวัลดีเด่น ชัยชนะของผู้แพ้ ผู้ประพันธ์ : วิษณุ พุ่มสว่าง
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.จดหมายรักจากหิ่งห้อย
ผู้ประพันธ์ : ไพวรินทร์ ขาวงาม 2.เมฆมิถุนายน ผู้ประพันธ์ : สวรรค์
แสงบัลลังค์ 3.สายลมบุพกาล ผู้ประพันธ์ : ลอง จ้องรวี
หนังสือรวมเรื่องสั้น
รางวัลดีเด่น พระกับเสือและเรือ่ งอืน่ ๆ ผูป้ ระพันธ์ : อุเทน วงศ์จนั ดา
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.ชายแปลกหน้าในถ้อยค�ำนึง
ผู้ประพันธ์ : จรรยา อ�ำนาจพันธุ์พงศ์ 2.นัยในนัยน์ ผู้ประพันธ์ : เรวัตร์
พันธุ์พิพัฒน์ 3.เรื่อง • ผม • เล่า ผู้ประพันธ์ : จ�ำลอง ฝั่งชลจิตร
หนังสือส�ำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.ใครๆ ก็ชอบข้าวเกรียบ
ผูป้ ระพันธ์ : ขัตติยดา ไชยโย 2.ช้างน้อยน่ารัก ผูป้ ระพันธ์ : บุบผา เรืองรอง
3.อะไรอยู่ในอากาศ ผู้ประพันธ์ : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หนังสือส�ำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี
ประเภท 1.หนังสือบันเทิงคดี รางวัลดีเด่น ไม่มหี นังสือเรือ่ งใดสมควร
ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.ตุ๊กตาของชาลี ผู้ประพันธ์ :
ขวัญจิตต์ เนียมเกตุ 2.เป็นแบบนี้ก็ดีดี๊ดี ผู้ประพันธ์ : รัตนา คชนาท
3.ลุงโทนกับปืน ผู้ประพันธ์ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
ประเภท 2.หนังสือสารคดี รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควร
ได้รับรางวัล
http://seniorclub.swu.ac.th
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รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล ได้แก่ ไก่ไข่ ผู้ประพันธ์ : รัตนา โพธิรัชต์
หนังสือส�ำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี
หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเด่น ลูกชายแดน ผู้ประพันธ์ : เชาวลิต ขันค�ำ 1991
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.เจ้าเอย...เจ้ากรงหัวจุก
ผู้ประพันธ์ : ชิด ชยากร 2.ต้นไม้นี้มีชื่อว่า “ความสุข” THE TREE OF
HAPPINESS ผู้ประพันธ์ : กิ่งกาญจน์ ศรีปริญญาศิลป์ 3.ร่มไม้หนึ่งซึ่ง
เราตัวเล็ก ผู้ประพันธ์ : ปันนารีย์
หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.ถนนสายฤดูใบไม้ผลิ Australia
Spring Ways ผู้ประพันธ์ : ตินกานต์ 2.เพลงของโลกและของเรา
ผูป้ ระพันธ์ : ศุภาศิริ 3.เมือ่ คิดให้ดโี ลกนีต้ ลาด ผูป้ ระพันธ์ : จิราภรณ์ วิหวา
หนังสือบทร้อยกรอง
รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล ได้แก่ บนผืนแผ่นดินไทย ผู้ประพันธ์ :
สิทธิเดช กนกแก้ว
หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
รางวัลดีเด่น ครอบครัวหัวแห้ว ผู้ประพันธ์ : กนกพร คงสุวรรณ
มูลนิธิเด็ก
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.พระเตมีย์ พระมหาชนก และ
สุวรรณสาม ผู้ประพันธ์ : โอม รัชเวทย์ 2.มะม่วงกับมาม่า ผู้ประพันธ์ :
วิศทุ ธิ์ พรนิมติ ร 3.วัตถุสขุ โภชนา ผูป้ ระพันธ์ : ไตรภัค สุภวัฒนา (PUCK)
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หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพส�ำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น รามเกียรติ์ สู่มหาสงคราม ผู้ประพันธ์ : รัตนา คชนาท
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญ
ภัยโลกแฟนตาซี ตอน อัศจรรย์ร่างกาย ผู้ประพันธ์ : สวนโมกข์กรุงเทพ
2.เดอะฟรีกเทลส์ THE FREAK TALES ผู้ประพันธ์ : วศิน รตนธงชัย
(WASIN) 3.วิถีธรรมตามรอยพ่อ ผู้ประพันธ์ : ปรีดา ปัญญาจันทร์
หนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป
รางวัลดีเด่น สัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ผู้ประพันธ์ : ณรงค์
สุวรรณรงค์ และวรรณชนก สุวรรณกร
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.จดหมายเหตุการณ์บูรณ
ปฏิสังขรณ์เทวสถาน ส�ำหรับพระนคร ผู้ประพันธ์ : พระมหาราชครูพิธี
ศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) 2.ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สุมาตราชวา-บาหลี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
3.หน้าพระลานไม่นานนี้ WHEN I WAS THERE ผู้ประพันธ์ : ลูกไม้
ประเภทหนังสือสวยงามส�ำหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น คชปักษ์สินธุ์ ไม่ยอมแพ้ผู้ประพันธ์ : นรินทร์ เซียว
พิบูลย์กิจ
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.บ้านแสนสุข ผูป้ ระพันธ์ : เกวลิน
ชุ่มช่างทอง 2.รามเกียรติ์ สู่มหาสงคราม ผู้ประพันธ์ : รัตนา คชนาท 3.
สัตว์ป่าเมืองไทย ผู้ประพันธ์ : ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์
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ทัชมาฮาล : ที่ประทับใจ
ทัชมาฮาล อนุสาวรียแ์ ห่งความรักทีย่ งิ่ ใหญ่ สวยงาม ซาบซึง้ ตรึงตา
สมกับได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ดีใจมากที่
ได้มีโอกาสมาเห็นครั้งหนึ่งในชีวิต
								 อุไร สังขนันท์ - ฉันทนา ไชยวัฒน์
สมกับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ความสวยงามด้าน
สถาปัตยกรรม “ครั้งหนึ่งในชีวิต” ที่ได้มาเยือน ไม่ผิดหวังค่ะ ประทับ
ใจมาก
									 ศจี ค�ำภู - ชุติวรรณ เพ็ญเพียร
				 ทัชมาฮาลสัญลักษณ์แห่งรักแท้
		 จิตแน่วแน่รักมั่นไม่หวั่นไหว
		 เดินเที่ยวชมซาบซึ้งติดตรึงใจ
		 อบอวลไอแห่งรักมั่นนิรันดร
										 คณิต - วนิดา เพ็ชรปัญญา
“ทัชมาฮาล” แห่งความรัก ช่างสง่าพาความฝันสู่ความจริง
								 สุปราณี เสียงใส - ลัดดา วงศ์พายัพกุล
ครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่คิดว่าจะได้มาชม ทัชมาฮาล ตามที่ใฝ่ฝัน
“สวยงามมาก”
										 ส�ำรวย นิ่มประเสริฐ
ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ทัชมาฮาล สวยเหมือนวิมานในฝัน แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของ
ความรัก ถ้ามนุษย์มีความรักต่อกัน
											 วัญญา วิศาลภรณ์
รักแท้มีจริง
											 พรสนอง แตงไทย
ประทับใจ ทัชมาฮาล ในเรื่องความรักที่สุดค่ะ
											 ศิรินันท์ ผ่องวรรณ์
นี่หรือ คือตัวแทนของความรักอันยิ่งใหญ่ ซาบซึ้งใจมาก
									 สาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ทัชมาฮาล “รักนี้นิรันดร “ เหมือนฉันและเธอ
												
ณัฐยา วิสุทธิสิน
อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ที่ชายผู้หนึ่งมีต่อหญิงอันเป็นที่รัก
น�ำมาซึ่งความประทับใจของผู้มาเยือน Great !
								 เชียรศรี วิวิธสิริ - สุภาพร ศรีบุรินทร์
ทัชมาฮาล ความรักที่เป็นรูปธรรม ที่ปรากฏแก่สายตาของชาวโลก
มายาวนานกว่า 300 ปี
								 นงนารถ ชัยรัตน์ - นันทิวัฒน์ อินทศร
http://seniorclub.swu.ac.th
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				 ประทับใจทัชมาฮาล
			 ชื่นบานในแคชเมียร์
			 ละเหี่ยใจจราจรในเดลลี
					 		 ศิรินนา บุณยสงวน - พวงผกา คงอุทัยกุล
				 สวยงามที่สุด
			 หลงทางที่สุด
			 ซาบซึ้ง group ที่สุด
			 ไม่มีวันลืมทัชมาฮาลสุดๆ
							 อรวรรณ ชัยชูนาวี - ศิรอวรรณ ศิริสวัสดิ์
				 อยากไปเที่ยวนานแล้ว
			 แคชเมียร์เมืองในฝัน
			 สวย สนุก ประทับใจมาก
			 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของอินเดีย
												

มาลี อิ่มสมบัติ

				 ถ้าจะเที่ยวอินเดีย
			 นอกจากกิจกรรมสนุก
			 ซื้อของก็สนุก
			 นอกจากเตรียมเงินซื้อของ อย่าลืมเตรียม Tip ด้วยนะ
			 อินเดียชอบจ๊ะ
											 นพพร แหยมแสง
22
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ก�ำหนดการเดินทาง “เส้นทางรัก(ษ์)”
วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558
โดยการสนับสนุนจาก
นักวิจัยจาก สกว. ททท. อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม2558 (วันแรก)
06.30 น. ออกเดินทางจาก มศว สู่ พิษณุโลก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่พิษณุโลก
13.00 น. ออกเดินทางไปบ่อเหล็กน�้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียนรู้ต�ำนาน
			 การสร้างพระขรรค์ วัตถุมงคลและศาสตราวุธ แฝงอาคม ตัง้ แต่
			 สมัยโบราณ ดาบฟ้าฟื้นของขุนแผน ฯลฯ จากบ่อพระแสง
			 บ่อพระขรรค์ ฯลฯ
16.00 น. สักการะพระยาพิชัยดาบหัก นักรบในสมัยพระเจ้าตากสิน
			 มหาราช ชมดาบเหล็กน�้ำพี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค้นหาค�ำตอบ
			 ท�ำไมดาบที่อยู่ยงคงกระพันจึงหักได้ และที่มาของค�ำว่า
			 “ข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย”
17.00 น. เข้าที่พัก โรงแรมสีหราช
18.30 น. อาหารเย็นที่ โรงแรม พร้อมคาราโอเกะ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 (วันที่สอง)
06.00 น. เดินชมตลาดยามเช้า ปาท่องโก๋ตัวเล็กจิ้มนม ข้าวเหนียวปิ้ง
			 สับปะรดห้วยมุ่น ฯลฯ
06.30-7.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
8.00 น.		 ออกเดินทางไปยังอ�ำเภอลับแล “เมืองแม่ม่าย เขตห้ามพูด
http://seniorclub.swu.ac.th
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			 โกหก” เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลับแล พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมนั่งรถ
			 รางชมเมืองและวิถีชีวิตชาวลับแล ค้นหาปริศนาเมืองลับแล
			 และความเป็นอยู่ในสมัยโบราณ
12.00 น. กิจกรรมประกอบอาหารข้าวพันผัก และหมี่พันผัก และ
			 รับประทานอาหารพื้นเมือง “ข้าวพันผักริมคลอง” อาหาร
			 พื้นเมืองที่ท่านสามารถท�ำเอง ชิมเอง
13.30 น. เยี่ยมชมการทอผ้าซิ่นตีนจก ลับแล ที่สวยจนอดใจไม่ซื้อไม่ได้
15.00 น. เยี่ยมชมและชิมทุเรียนหลงลับแล และหลินลับแล ท่องเที่ยว
			 เชิงเกษตร ต�ำบลแม่พลู อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
			 หลงลับแลกับหลินลับแลต่างกันอย่างไร ใครอร่อยกว่ากัน
			 อร่อยละลายในปาก จริงหรือไม่ ใครเก่งพอจะปีนเก็บเองก็เชิญ
16.30 น. เยีย่ มชมตลาดผลไม้พนื้ เมือง ต�ำบลหัวดง อ�ำเภอลับแล จังหวัด
			 อุตรดิตถ์ ได้แก่ มังคุด ทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหลินลับแล
			 ลองกอง
17.00 น. เยี่ยมชมและซื้อของฝาก ที่บ้านบนดอย ได้แก่ ไม้กวาด
			 ตองกง ทุเรียนกวน ฯลฯ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ม่อนลับแล เพลินกับอาหารแปลก
			 อร่อย ภูมิปัญญาเจ้าของบ้าน เช่น ตะวันตกหลงลับแล
			 ลอดช่องเค็มและอีกสารพัดอร่อยลิ้น จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ผ้า
			 สวย ๆ ลายต่าง ๆ และซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศรัย
19.30 น. ถึงที่พักโรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 (วันที่สาม)
06.00 น. ใครตื่นแต่เช้าเดินไปเที่ยวตลาด
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6.30 น.		
08.00 น.
09.30 น.
			
			
10.30 น.
			
12.00 น.
			
13.00 น.
14.00 น.
			
			
			
14.30 น.
			
			
			
			
			
			
15.30 น.
			

เริ่มต้นเวลาอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางไปยังวัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
เดินทางถึงวัดพระธาตุชอ่ แฮ นมัสการพระธาตุชอ่ แฮ พระธาตุ
ประจ�ำปีเกิดของผูท้ เี่ กิดปีขาลเพือ่ เป็นสิรมิ งคลกับตนเอง พร้อม
ซื้อของที่ระลึก
ออกเดินทางไปแพะเมืองผี ชมมหัศจรรย์ธรรมชาติทคี่ อ่ ยเปลีย่ น
ไปทุกปี มองหาต้นดิ๊กเดียมขี้จั๊กกะจี้ พิสูจน์ได้เลย
รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารบ้านแสนจันทร์
อีกรสชาติความอร่อย
ออกเดินทางจากตัวเมืองแพร่ไปยังอ�ำเภอลอง
เดินทางเข้าเยีย่ มชมศูนย์เรียนรูผ้ า้ จกเมืองลอง บ้านครูประนอม
ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และชมการสาธิตการ
ทอผ้าจกที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กิจกรรมปั่นฝ้าย และทอ
ผ้า ใครอยากทดลองท�ำเองบ้าง เชิญ
เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ (พร้อม
รับประทานอาหารว่าง) แหล่งผลิตผ้าทองค�ำที่น�ำไปแสดงที่
สุโขทัยผ้าทองค�ำ แสดงที่นี่ ผ้าทอลายต่าง ๆ จากทั่วประเทศ
ชมและฟังการสาธิตการทอผ้าทองค�ำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ทอผ้าที่มีการท�ำโลโก้หรือบาร์โคตรของแต่ละครอบครัว
ชมภาพฝาผนังคล้ายกับวัดภูมินทร์จากวัดที่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
พลาดไม่ได้กับสินค้าสวยงามราคาลดพิเศษ
เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมท�ำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมหม้อห้อม
ที่ศูนย์การเรียนรู้การย้อมผ้าหม้อฮ่อมบ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่
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			 ใครอยากย้อมเสื้อยืดหรือผ้าพันคอเองลงชื่อ สั่งจองล่วงหน้า
			 สนุกมาก
16.15 น. เดินทางถึงที่พักโรงแรมภูมิไทย พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสามล้อผ่อเฮือนเก่า และเยี่ยมชมวัดศิลปะ
			 พม่า วัดสระบ่อแก้ว วัดจอมสวรรค์ อย่าลืมค้นหาที่มาของ
			 “เมืองแป้ แห่ระเบิด”
18.30 น. เยี่ยมชมบ้านวงศ์บุรี เสน่ห์แห่งเมืองแพร่ ต�ำนานรักของ
			 เจ้าผู้ครองนครแพร่ เรื่องราวน่ารู้ผ่านรูปภาพที่ติดบนฝาผนัง
			 มากมาย สถานที่ถ่ายท�ำละครเรื่องรอยไหม
19.00 น. รับประทานอาหารค�่ำ ขันโตกดินเนอร์ พร้อมการแสดงศิลป
			 วัฒนธรรม ณ บ้านวงศ์บุรี
21.00 น. เดินทางกลับที่พักโรงแรมภูมิไทย
วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2558 (วันที่สี่)
06.00 น. เข้าร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ บริเวณตลาดใกล้ประตูชัย หรือ
			 เยี่ยมชมตลาดของเก่าที่ใหญ่ที่สุดในไทย บ้านถิ่น ให้รู้ว่า
			 ผู้ประกอบอาชีพขายของเก่าทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นคนที่นี่
			 จะต้องรูจ้ กั วิธหี าซือ้ ของเก่ามาขาย คนซือ้ บางคนมาเฝ้าแต่เช้า
			 เพื่อจะเลือกของก่อนใคร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมภูมิไทย
08.30 น. เดินทางกลับตัวเมืองแพร่เพื่อเยี่ยมชมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
			 ฟังเรื่องราวในอดีตของเมืองแพร่ ท�ำไมในอดีตถูกกล่าวหา
10.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันข้าวซอย และขนมจีนน�้ำเงี้ยว ร้าน
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13.00 น.
			
			
14.30น.		
			
			
			
14.45น.		
16.00 น.
			
16.15 น.
			
			
			
17.00 น.
			
18.00 น.
			
			
			
21.00 น.

เฮือนฮอม
เทีย่ วชมวัดภูมนิ ทร์ จิตรกรรมฝาผนังปูม่ า่ นย่าม่าน จากนัน้ ชม
งาช้างด�ำที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และไหว้พระขอพร
จากพระเจ้าทันใจที่วัดช้างค�้ำวรวิหาร
นั่งรถรางชมเมืองเก่าน่าน วิถีชีวิตเมืองน่าน ชมพิพิทธภัณฑ์
วัดพระเกิด พระพุทธรูปไม้โบราณ กิจกรรมตัดตุง เพือ่ สะเดาะ
เคราะห์ สืบชะตา ฝึกท�ำตุงเอง อาจมีพิธีฟ้อนล่องน่าน เพื่อ
ต้อนรับ
เยี่ยมชมโฮงเจ้าฟองค�ำ (พร้อมรับประทานอาหารว่าง)
เยี่ยมชมวัดพระศรีมหาโพธิ สักการะพระพุทธรูป และชื่นชม
กับศิลปะพื้นบ้านของชุมชนศรีมหาโพธิ
เดินทางไปวัดพญาวัด วัดแห่งแรกที่สวยที่สุดของเมืองน่าน
สักการะพระพุทธรูปไม้แกะสลักอายุราว 200 ปี พระธาตุ
เจ้าจามเทวี โบราณสถานแห่งชาติทเี่ ก่าแก่และส�ำคัญทีส่ ดุ ของ
จังหวัดน่าน
ชมทรรศนียภาพมุมสูงของจังหวัดน่านพร้อมชมพระอาทิตย์
ตกดิน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
รับประทานอาหารเย็น ณ ศศิดารา รีสอร์ท พร้อมรับชมศิลปะ
การแสดง ได้แก่ ฟ้อนอัญเชิญโตก กลองสะบัดชัย ฟ้อนล่อง
น่าน ฟ้อนปูเจพ่นไฟ ฟ้อนปั่นฝ้ายสาวไหม ฟ้อนดาบฟ้อนเจิง
ฟ้อนแง้น และการเดินแบบผ้าซิ่นเมืองน่าน
เข้าที่พักโรงแรมเทวราช
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วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558 (วันที่ห้า)
07.00 น. อาหารเช้า ที่โรงแรม เดินตลาดซื้อของฝากตามชอบ
09.00 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจ�ำคนเกิดปีเถาะ
10.00 น. เดินทางกลับ กทม.
11.00 น. แวะตลาดเครื่องไม้ สูงเม่น เลือกซื้อสินค้าท�ำจากไม้สัก ราคา
			 ถูก สั่งกลับไปได้ มีบริการส่งทางไปรษณีย์หรือขนส่ง
12.00 น. อาหารกลางวันที่ ร้าน ทางผ่านอุตรดิตถ์ รับทุเรียนที่สั่งกลับ
			 บ้าน
20.00 น. ถึง กทม โดยสวัสดิภาพ
ค่าเดินทางคนละ 6,500 บาท กรุณาน� ำเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ ทัศนศึกษา สว เลขที่บัญชี 6251-6 งวดที่ 1 : 4,000 บาท
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และงวดที่ 2 : 2,500 บาท ภายใน
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 รับจ�ำนวน 36 คน
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ข�ำขัน : ขา…ใครคิดว่าไม่ส�ำคัญ
ดร. สุรพล วัฒนวิกย์กิจ

3

สมคิดเป็นนักศึกษาเอกชีววิทยา ภาคเรียนนี้เขาได้ลงทะเบียนเรียน
วิชาปักษีวิทยา (ornithology) ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของนกในโลกของเรา คืน
ก่อนวันสอบปลายภาค สมคิดทบทวนบทเรียน ท�ำแบบฝึกหัดหลายรอบ
จนดึกจนดื่น เขาจ�ำเนื้อหาในต�ำราได้แทบทุกอักษรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ได้
บรรยายได้อย่างแม่นย�ำ แน่นอนเขามีความมัน่ ใจอย่างสูงทีจ่ ะสอบผ่านวิชา
นี้ด้วยเกรดเออย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์
ตอนเช้าของวันสอบ เขาได้ไปนั่งแถวหน้าของห้อง และพบว่าที่หน้า
ชั้นมีการน�ำนกสิบตัวที่ถูกสต๊าฟ (stuffed birds) มาแล้วมาวางเรียงราย
อยู่บนโต๊ะ นกแต่ละตัวถูกคลุมด้วยถุงผ้าสีน�้ำตาลท�ำให้มองไม่เห็นตัวนก
ยกเว้นที่ขาทั้งสองข้าง พอได้เวลาเริ่มสอบ อาจารย์ได้เดินเข้ามาที่หน้าชั้น
และประกาศว่า นักศึกษาทุกคนจะต้องมาทีห่ น้าชัน้ และให้สงั เกตขาทัง้ สอง
ข้างของนกแต่ละตัวอย่างละเอียด แล้วให้กลับไปที่นั่งของตัวเองเพื่อเขียน
บรรยายเกี่ยวกับ ชื่อนก สายพันธ์ ที่อยู่อาศัย การสืบพันธ์ อาหาร และ
อื่น ๆ
สมคิดยืนศึกษาขานกแต่ละตัว เขารู้สึกแปลก ๆ ว่าทั้งสิบตัวมีขาไม่
ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไรนัก เขาเริม่ อารมณ์เสียเพราะนึกอะไรไม่ออก สิง่ ที่
เขาเตรียมตัวมาทัง้ คืนแทบจะไม่มคี วามหมาย ทุกอักษรในต�ำราไม่สามารถ
น�ำมาใช้ในการตอบข้อสอบ เขารูส้ กึ ว่าข้อสอบนีไ้ ม่มคี วามเป็นธรรมส�ำหรับ
ผูเ้ ตรียมตัวสอบทีแ่ ข็งขันอย่างเขา เลือดของความโกรธเริม่ แล่นผ่านใบหน้า
3 ข้าราชการบำ�นาญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว
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ของเขาอย่างร้อนผ่าว ในชีวิตของการเป็นนักศึกษาเขาไม่เคยพลาดพลัง้ ใน
การสอบ ยิ่งคิดยิ่งแค้น เขาแทบจะกระอักเลือด
ในทีส่ ดุ เมือ่ ไม่รจู้ ะตอบอย่างไร เขาจึงตัดสินใจขยุม้ กระดาษส�ำหรับใช้
เขียนค�ำตอบ เดินไปหาอาจารย์ และโยนกระดาษก้อนกลม ๆ ไปทีโ่ ต๊ะของ
อาจารย์พร้อมพูดว่า “ข้อสอบบ้า ๆ อย่างนี้ก็มีด้วย ไม่เคยพบไม่เคยเห็น
ใครจะไปรูไ้ ด้อย่างไรว่าการสังเกตแค่ขานก แล้วจะบอกชือ่ และลักษณะของ
นกได้ มันเป็นไปไม่ได้” อาจารย์รู้สึกตกใจที่สมคิดนักศึกษาคนเก่งจะยอม
แพ้ง่าย ๆ อย่างนี้ แต่สมคิดก็ตบท้ายว่า “ข้อสอบนี้ไม่เป็นธรรม เป็นการ
โกงนักศึกษาอย่างหน้าด้าน ๆ”
ว่าแล้วสมคิดก็รบี เดินออกจากโต๊ะเพือ่ ไปนอกห้องสอบ อาจารย์หยิบ
กระดาษทีส่ มคิดขย�ำเป็นก้อนกลม ๆ เพือ่ ดูวา่ สมคิดตอบข้อสอบอย่างไรบ้าง
อาจารย์แทบจะตกใจเมือ่ เห็นกระดาษว่างเปล่า ไม่มรี อยขีดเขียนแม้แต่นอ้ ย
อาจารย์จงึ รีบพูดก่อนทีส่ มคิดจะเดินจากห้องสอบว่า “นีเ่ ดีย๋ วก่อน อย่าเพิง่
ไป เธอยังไม่ได้เขียนชื่อของเธอเลย เธอชื่ออะไรน่ะ”
สมคิดหันกลับมาทันที ถอดรองเท้า ถุงเท้าทั้งสองข้าง พร้อมทั้งเอา
มือยกขากางเกงขึ้นสูง “ผมชื่ออะไรหรือครับ อาจารย์ดูที่ขาคู่นี้เองซี่”
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